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শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধাতের বিতরাবধো িা 

প্রেযাখ্যান করা দতের িযাপাতর হুকুম 

শাইখ্ নাবসর আে-ফাহাদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর কাতে প্রশ্ন করা হতয়বেে – 

যারা িতে োইফাহ মুমোবন’য়াহ িযাপাতর দুবি মে আতে, োতদর জিাতি কী িো 

উবিৎ? আর শাইখ্ুে ইসোম (ইিনু োইবময়া) এ িযাপাতর যয ইজমার কথা 

িেতেন – এিা যয  অস্বীকার কতর এিং িতে, “আবম ইজমা থাকার িযাপাতর 

দাবিবি খ্বেতয় যদখ্োম বকন্তু এমন বকেু খ্ুুঁতজ যপোম না” – োতদর যেতে জিাি 

কী হতি? োোড়া এিা বকভাতি সম্ভি যয োইফােুে মুমোবন’য়াহর িযাপাতর 

সাহািীতদর রা. মতধয ইজমা থাকার পরও পরিেতীতে ফবকহগে এ ইজমার সাতথ 

বভন্নমে যপাষে করতেন? এিং োইফা মুমোবন’য়াহর কুফতরর িযাপাতর বভন্নমে 

যপাষে করতেন? 

উত্তর: োইফাহ মুমোবন’য়াহর িযাপাতর িক্তিয দুইবি অংতশ ভাগ করা যায়: 

১. এই িযাপাতর িেতনাগুতো একেীকরে 

২. োইফােুে মুমো’বনয়াহর কুফতরর মূে কারে 

প্রথম অংশ:  শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধানতক প্রেযাখ্যান করা িা এর বিতরাবধো করা 

দে িা োইফাহ মুমোবন‘য়াহর িযাপাতর দুইবি বিধান রতয়তে। 

১. োতদর বিরুতে যুে করার িযাপাতর সকে মাজহাতির সকে ফুকাহাগে 

একমে। 

২. েতি োতদর কুফতর িযাপাতর ফবকহতদর দু’বি প্রবসে মে আতে। সাহািীতদর 

রা. িুঝ যথতক িুঝা যায় যয, োুঁরা রা. সকতেই এধরতের দতের কুফতরর িযাপাতর 

একমে বেতেন। েতি োতদর ইজমা োতদর িক্তিয যথতক নয়, িরং োতদর 
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কাযতক্রতমর দ্বারা সিযস্ত হয়। ফুকাহাগে সাহািীতদর রা. কাতজর বিতেষতের মাধযতম 

একমে হতয়তেন যয োইফােুে মুমো’বনয়াহর বিরুতে যুে করার িযাপাতর 

সাহাবিতদর রা. ইজমা বেে। েতি োতদর যকান যেেীতে যফো হতি, কী নাতম 

আখ্যাবয়ে করা হতি –  এই বনতয় ফবকহতদর মতধয মেপাথতকয আতে। 

আমরা বক োতদরতক আহেুর বরদ্দা িা মুরোদ গেয কতর োতদর বিরুতে যুে 

করতিা? নাবক িাবি িা বিতরাহী গেয কতর োতদর বিরুতে যুে করা হতি? শাইখ্ুে 

ইসোতমর িক্ততিযও এই বিষয়িুকু উতল্লখ্ হয় বন যয যকন োতদর বিরুতে যুে করা 

হতি -োরা মুরোদ এই জনয, নাবক োরা বিতরাহী এই জনয? েতি ইমাম িুখ্ারীর 

(রহ) কাে যথতক োতদর মুরোদ হিার বিষয়িা স্পষ্ট হয়। কারে ইমাম িুখ্াবর 

যাকাে অস্বীকারকারীতদর বিরুতে যুতের ঘিনার িযাপাতর আিু হুরায়রার রা. 

িেতনাগুতো এতনতেন “বরদ্দা এিং ফরয বিধান অস্বীকারকারীতদর হেযা বিষয়ক 

অধযায়”-এ। সুেরাং যাকাে অস্বীকার এিং না যদয়ার কারতে োতদরতক মুরোদ 

গেয করা হতয়বেে। 

এ বিষতয় কথা িোর সময় যখ্য়াে রাখ্তে হতি যয, শাইখ্ুে ইসোম োতদর 

কুফতরর িযাপাতর না, িরং োতদর বিরুতে যুতের িযাপাতর ইজমা থাকার কথা 

উতল্লখ্ কতরতেন। োতদর আহেুর বরদ্দা হিার িযাপাতর সকে সাহাবির রা. একমে 

হিার বিষয়বি সাহাবিতদর রা. যকান স্পষ্ট িক্তিয যথতক সািযস্ত না, িরং োুঁতদর 

ইজমার বিষয়বি োুঁতদর কাতজর বভবত্ততে বনরূপে করা হতয়তে। 

সাহাবিতদর রা. সুস্পষ্ট কাযতক্রতমর উপর বভবত্ত কতর িো যায় যয োইফােুে 

মুমোবন’য়াহর বিরুতে যুে করার িযাপাতর ইজমা আতে। এ িযাপাতর ফকীহগতের 

মতধযও যকান মেপাথতকয যনই। বকন্তু োতদর বিরুতে যুতের কারে বক বরদ্দা নাবক 

বিতরাহ, ো সুস্পষ্ট না। মেপাথতকয এই জায়গাতে। একারতে যকউ যবদ োতদর 

কুফতরর িযাপাতর বদ্বমে কতর, েতি যস ইজমাতক অস্বীকার করে, এিং ক্বাবে 

ইজমা অস্বীকার করার কারতে যস কাবফর হতয় যগে – এমন িো যাতি না (ক্বাবে 

ইজমা অস্বীকার করা ৫ ওয়াক্ত সাোে অস্বীকার করার মে। যয এতক অস্বীকার 
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করতি যস কাবফর)। িরং এ ইজমার বিষয়বি পবরষ্কার হয় সাহাবিতদর রা. কাতজর 

অনুসন্ধান ও বিতেষতের মাধযম। সুেরাং এবি একবি যবন্ন ইজমা (যবন্ন ইজমা হে 

এমন ইজমা যযখ্াতন সুস্পষ্ট িেতো যনই, এিং বিশদ গতিষনার মাধযতম ইজমার 

বিষয়বি জানা যায়)। 

বদ্বেীয় অংশ: োইফা মুমোবন‘য়াহ ‘র উপর োকবফর করা হতি বকনা। 

যজতন যরতখ্া, ক্বেতির দরকার ক্বওে (িক্তিয) এিং আমে (কাজ)। ক্বেতির 

ক্বওে হে োসবদক্ব (স্বীকৃবে), আর ক্বেতির আমে হে ইসবেসোম 

(আত্মসমপতে) এিং ইনবক্বয়াদ (সম্মবেসহকাতর আনুগেয)। যা ক্বেতির কওতের 

বিরুতে যায়, ো হে োকবসি (বমথযা গেয করা) এিং যা ক্বেতির আমতের 

বিরুতে যায় ো হে বিতরাহ। যার মতধয এ দুবির যযতকান একবি আতে যস কুফর 

কতরতে, এিং বমল্লাে হতে যিবরতয় বগতয়তে। 

যবদ কাতরা মতধয োসবদক্ব থাকার পরও যস অহংকার ও যজতদর কারতে শরীয়াহর 

সুস্পষ্ট ও যাবহর যকান বিধান গ্রহে করার বিতরাবধো কতর, েতি যস কুফর করে। 

এিা হে ঐ িযবক্তর মে যয অেসোর কারতে যকান নামায েযাগ করতো (নামায 

অস্বীকারকার করতো না), আর যখ্ন োতক নামাতযর বদতক আহিান করা হে, 

যস অস্ত্র বনতয় আসতো এিং নামায পড়তে বিতরাবধো করতো। ইিনু োইবময়া এিং 

ইিনুে কাইবয়যম উভতয়র মতে, এমন িযবক্ত ইজমা অনুযায়ী কাবফর। 

সুেরাং যয শরীয়তের সুস্পষ্ট যকান বিষয়তক বমথযা গেয কতর, অথিা 

অহংকারিশে ো প্রেযাখ্যান কতর (অথিা দুবিই কতর)- এমন িযবক্তর িযাপাতর 

কখ্তনাই যকান মেপাথততকযর সুতযাগ যনই। ইিনু োইবময়া িতেতেন, এমন 

যোতকতদর িযাপাতর যারা িতে – “এরকম কাউতক হেযা করা একজন মুসবেমতক 

হেযা করার মে” – োরা মুরবজয়া ও হে নফতসর অনুসারীতদর বফেনায় পতড়তে। 

হয়তো যকউ হারামতক হারাম বহতসতি স্বীকার করতে এিং হারাম হিার বিধান 

যমতন িেতে অস্বীকার করতে পাতর, যযমনিা অতনক েথাকবথে 



     

     

darulilm.org 

“ইতেতেকিুয়াে”তদর (আক্বাবেবনয়ুযন) মতধয যদখ্া যায়। যবদও োরা োর মতধয 

ঐ িস্তু বনবষে হিার িযাপার োসবদক্ব আতে। আপনারা যদখ্তিন এধরতের 

যোতকতদর অতনতকই ঔেেযভতর বজহাদ, আমর বিে-মারূফ ওয়া নাহী আনীে-

মুনকাতরর মতো কাজ যয ফরয – এর বিতরাবধো কতর। এোড়া অতনক হারাম 

কাজ, যযমন – িাদযযন্ত্র, যিপদতা হওয়া এিং এরকম আতরা অতনক হারাম কাজতক 

হারাম বহতসতি মানতে িায় না। এমন িযবক্ত হে একজন অিাধয অহংকারী কাবফর। 

িযবক্তক্রম হে ওই িযবক্ত যার উেে বিতরাবধো প্রকাশয নয় িরং যগাপন, এিং 

একারতন োর বিষয়িা পুতরাপুবর বনবিে করা যাতে না। এসি যেতে মূেনীবে 

অনুযায়ী োর এ কাজতক অিাধযো (বফসক্ব) গেয করা হতি, কুফর নয়। 

েতি বিতরাবধোর বিষয়বি প্রমাে দ্বারা সািযস্ত হতে পাতর। যবদ োতদর বিতরাবধোর 

বিষয়বি যাবহর হয়, োহতে প্রমাতনর বভবত্ততে োতদর িযাপাতর হুকুম প্রবেবিে 

হিার পর যারাই োতদর সাতথ একমে হতি, অথিা োতদর সাতথ যযাগদান করতি, 

োতদর উপরও একই বিধান প্রতযাজয হতি। যয িযবক্ত োতদর সাতথ একমে হতি 

অথিা যযাগ যদতি, যসও শারীয়াহ িযাপাতর োতদর উেে বিতরাবধো ও অস্বীকৃবের 

সাতথ যুক্ত হতয় যাতি, এিং োইফােুে মুমো’বনয়ার কুফতরর যয কারে যসিার 

সাতথও যস যুক্ত হতয় যাতি। 

যখ্ন এবি স্পষ্ট হতয় যাতি যয োরা শরীয়াহ যথতক বকেু গ্রহতের বিতরাবধো করতে, 

েখ্ন িযাবক্ত আর দতের হুকুতমর মতধয যকান পাথতকয হতি না। যবদ না িযবক্তর 

অজ্ঞোর যকান ওজর থাতক। যবদ োর অজ্ঞোর ওজর থাতক োহতে োর িযাপাতর 

মূেনীবে হে, ধতর বনতে হতি যস ইসোতমর মতধযই আতে। এমন যোতকর অিস্থা 

হে শবরয়াহ প্রবেিার আহ্বান করা এমন যকান দতের সদতসযর মে, যয জাতন না 

োর দতের যনোরা কুফতর পবেে হতয়তে। েতি যয দে প্রকাতশয ফরয বিধান 

যথতক অনযতদর বিরে করার যিষ্টা কতর, এিং োতদর উেে বিতরাবধোর প্রমাে 

প্রকাশয, এমন দতের সদসযতদর যেতে এই ওজর প্রতযাজয না। ওয়াল্লাহু ‘আোম। 


